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आजोफाॊनी भधाची फाटरी घयातल्मा वगळमाॊना ट्रदवेर अळी शातात धयरी, त्मात एक चभचा 
घातरा आणण एका रशानळा ऩसु्तकालय त्मातरा भध शळॊऩडरा.  
छोटी नात नकुतीच ऩाच लऴाांची झारी शोती.  
“फाऱ, इकड ेमे,” आजोफा प्रेभाने म्शणारे. “तुझ्मा आईवाठी, भाभाॊवाठी आणण तुझ्मा भोठ्मा 

बालावाठी ऩण भी अवॊच केरॊ शोतॊ, तेच आता तुझ्मावाठी कयणाय आशे.” 

भग ते ऩसु्तक ततच्मा शातात देऊन ते म्शणारे, “आता माची चल घे!”  

भधात फोट घारनू ततने ते आऩल्मा तोंडात घातर.े  

“कळी आशे चल?” आजोफाॊनी वलचायर.े  

“गोड!” छोटीने  उत्तय ट्रदरे.  

मालय घयातल्मा वलाांनी एका आलाजात म्शटरे, “शो, आणण सान  देखीर तवेच आशे. ऩण सान शे 

भध फनलणाऱ्मा भधभाळीवायखॊ  आशे. ऩसु्तकाच्मा ऩानाॊभधनू त ेळोधाले  रागते !”  

आता ततरा लाचामरा शभऱणाय अवाच माचा अथथ शोता शे छोटीच्मा रषात आरे. आता 
रलकयच ती लाचामरा शळकणाय शोती.   



घयातरे ळेंडपेऱ अवरेरी त्रिळा ऩसु्तकाॊच्मा प्रेभातच रशानाची भोठी शोत शोती. ळाऱेत 

शळक्षषका अवरेरी ततची आई ततरा योज यािी ऩसु्तक लाचनू दाखलामची. रार केवाॊचा ततचा 
बाऊ ळाऱेतून मेताना ऩसु्तके घयी आणामचा आणण ततरा दाखलामचा. जेव्शा जेव्शा ती ळतेालय 

जामची, तेव्शा आजी-आजोफा ततरा ळकेोटीजलऱ फवनू ऩसु्तके लाचनू दाखलामच.े  

ऩाच लऴाांची झाल्मालय ती जेव्शा फारलगाथत गेरी, तेव्शा खये तय ततरा ऩसु्तक लाचामराच 

शळकामच ेशोते.  ऩरीकडच्मा ऩट्रशरीच्मा लगाथतीर भरेु ऩसु्तके लाचताना ती ऩाशत अवे. लऴथ ऩणूथ 
शोण्माऩलूी ततच्मा लगाथतीर  काशी भरेुशी लाच ूरागरी शोती. ऩण त्रिळारा भाि लाचता मेत 

नव्शते.  

ऩण ततरा ळाऱेत जामरा खूऩ आलडत अवे, ततथ ेती छान चचि ेकाढामची. जादगूाय 

अवल्माप्रभाणे यॊगीत ऩेन्न्वरीने ती इतकी वुॊदय  चचि ेकळी काढते ते फघामरा फाकीची भरेु 

ततच्माबोलती गोऱा शोत अवत.  

“तू ऩट्रशरीत गेरीव की तुरा लाचता मेईर,” ततचा बाऊ म्शणारा.  







ऩट्रशरीत गेल्मालय त्रिळा इतय भरुाॊफयोफय एका लतुथऱात फवरी. वगळमाॊच्मा शातात ‘आऩरा 
ऩरयवय’ नालाच े ऩट्रशरीच े ऩसु्तक शोते  आणण त्मातून त ेएक एक  ळब्द फनलनू लाचत शोते. 
“श… शे…, ऩ… श… शा”  शळषक ते ऩाशून भनाळीच शवरे आणण अषयाॊतून “शे ऩशा” अवा ळब्द 

फनलनू दाखलरा.  

ऩण त्रिळा जेव्शा ऩसु्तकाच्मा ऩानाकड ेऩाशामची, तेव्शा ततरा लेडलेाकड ेआकाय ट्रदवामच े

आणण ती त्मातून एखादा ळब्द लाच ूरागरी, की  इतय भरेु ततरा शवामची.  

“त्रिळा, तू ऩसु्तकात काम ऩाशते  आशेव?” त े ततरा वलचायामच.े  

“भी लाचते आशे!” त्रिळा उत्तय द्मामची.  
ततच ेशळषक भग ऩढुच्मा भरुाकड ेलऱामच.े ततची लाचामची ऩाऱी 

आरी की ततच्मा शळषकाॊना ततरा प्रत्मेक ळब्दात भदत कयाली रागत 

अवे. फाकीची भरेु दवुये आणण ततवये ऩसु्तक लाच ूरागरी अवरी, तयी 
त्रिळा भाि अजून ‘आऩरा ऩरयवय’च लाचत शोती.  

त्रिळारा आता आऩण वलाांशून लेगऱे अवल्मावायखे लाटू रागरे 

शोते. आऩण अगदी ‘ढ’ आशोत अवे ततरा लाटू रागरे शोते.  





छोटीवाठी ळब्द जवे अचधकाचधक कठीण शोऊ रागर,े तळी ती चचि ेकाढण्मात  

अचधक लेऱ यभ ूरागरी. ते ततरा पायच आलडत शोते. नाशी तय ती नवुतीच वलचाय  

कयत फव ूरागरी. ककॊ ला, ळक्म शोईर तेव्शा आजीफयोफय कपयामरा जाऊ रागरी.  
एक ट्रदलव ती आणण ततची आजी त्माॊच्मा ळतेाभागच्मा लनात कपयामरा गेल्मा शोत्मा. 

वॊध्माकाऱची लेऱ शोती. शला छान शोती. गलतातून नकुतेच काजले फाशेय मेऊ रागरे शोते.  
चारता चारता त्रिळा म्शणारी, “आजी, भी ... जया लेगऱी आशे अवॊ तुरा लाटतॊ का?”  

“अथाथत!” आजी म्शणारी. “वगळमाॊशून लेगऱॊ  अवणॊ म्शणजे तनवगाथचा एक चभत्काय 

आशे. तुरा शे छोटे छोटे काजले ट्रदवताशेत ना? त्मातीर प्रत्मेक काजला तनयाऱा आशे.” 

“आजी, भी शुळाय आशे अवॊ तुरा लाटतॊ का गॊ?” आऩण शुळाय आशोत अवे त्रिळारा 
लाटत नव्शत.े  

आजीन ेत्रिळारा जलऱ घेतर.े “तू वलाथत शुळाय, चऩऱ, आणण भाझी राडकी 
गोडुकरी आशेव.”  

छोटीरा आजीच्मा शभठीत अवताना पायच छान लाटत शोते. लाचनाचा 
वलचाय आता तनघनू गेरा शोता.  



आकाळातरे ताये म्शणजे आकाळारा ऩडरेरी बोके आशेत आणण त्मातून स्लगाथतरा प्रकाळ 

मेत अवतो अवे त्रिळाची आजी म्शणत अवे…  आणण ती म्शणामची की न्जथनू प्रकाळ मेतो त्मा 
ऩरीकडल्मा फाजूरा ती कधीतयी जाणाय आशे.  

एक ट्रदलळी यािी गलतालय ऩडून त्मा दोघी आकाळातून मेणाऱ्मा प्रकाळाची बोकॊ  भोजत 

शोत्मा. “तुरा भाट्रशत आशे का?” आजी म्शणारी, “आऩण वगऱेच केव्शातयी ततकड ेजाणाय 

आशोत. गलत घट्ट ऩकडून ठेल, नाशीतय जशभनीलरून उडळीर आणण तू ततकड ेजाळीर!”  

दोघी शवल्मा आणण गलत घट्ट ऩकडून  ठेलरे.  

त्मानॊतय थोड्माच ट्रदलवाॊनी आजीच्मा शातून गलत वटुरे अवणाय, कायण रलकयच ती 
प्रकाळ मेत अवरेल्मा दवुऱ्मा फाजूरा गेरी. आणण त्मानॊतय थोड्माच ट्रदलवाॊनी आजोफाॊच्मा 
शातातनूशी गलत तनवटरे.  

ळाऱेचा अभ्माव आता अचधकाचधक कठीण शोत चाररा शोता.  





लाचन शी एक शळषाच शोऊ रागरी शोती. व ूएरन ककॊ ला टॉभी फॉफ लगाथत वशजऩणे 

लाचामरा रागरे की त्रिळा त्माॊच्मा डोक्माकड ेरष देऊन ऩाशत अवे. कायण ततरा लाटामच ेकी 
लाचताना त्माॊच्मा डोक्मात काशीतयी शोत अवणाय, आणण ते ततच्मा डोक्मात शोत नवणाय.  

आणण आकड ेलाचणे शी तय वलाथत कठीण गोष्ट शोती. ततच्मा फेयजा कधीच फयोफय मेत 

नवत.  

“फेयीज कयण्माऩलूी आकड ेनीट एकाखारी एक शरशी.” ततच ेशळषक वाॊगामच.े ऩण त्रिळान े

तव ेकेरे की ततच ेआकड ेएखाद्मा झरुत्मा भनोऱ्मावायखे, केव्शाशी खारी ऩडतीर अवे 

ट्रदवामच!े  

आऩण अगदी ढ आशोत अळी आता ततची खािीच ऩटरी शोती.  

एक ट्रदलव ततच्मा आईन ेवलाांना वाॊचगतरे की ततरा कॎ शरपोतनथमात शळक्षषकेची नोकयी 
शभऱारी शोती. शभशळगनभधीर  ळतेाऩावनू शे पायच दयू शोते.  





आता जयी आजी-आजोफा नवरे, तयीशी छोटीरा ततथनू जामच ेनव्शत.े ऩण ततने वलचाय 

केरा की कदाचचत ततच्मा नव्मा ळाऱेतीर भरुाॊना ती ककती फदूु्द  आशे शे कऱणाय नाशी.  

भग ती, ततच्मा आई आणण बालाफयोफय त्माॊच्मा दोन यॊगाच्मा न्लरभथ गाडीतनू 

कॎ शरपोतनथमारा तनघारी. त्माॊना ऩोचामरा तब्फर ५ ट्रदलव रागरे.  





ऩण नव्मा ळाऱेन ेकाशीच पयक ऩडरा नाशी. लाचताना ती प्रत्मेक ळब्दालय अडखऱत शोती, 
“भा… भाॊ ...भाॊजय ऩ … ऩ… ऩ… ऱा... रे .” ती जयी आता ततवयीत अवरी, तयी फारलगाथप्रभाणेच 

लाचत शोती.  

आणण लाचनू झाल्मालय शळषक जेव्शा त्रिळारा काशी प्रश्न वलचायत, तेव्शा दयलेऱी ती चकुीचचे 

उत्तय देत अवे.  

“ए फदूु्द,” एक ट्रदलव एका भरुाने ततरा खेऱाच्मा भदैानालय शाक भायरी आणण म्शणारा, “तू 
इतकी कळी गॊ  फदूु्द आशेव?”  त्माच्माजलऱ उबी अवरेरी इतय भरेु देखीर शव ूरागरी.  

त्रिळाच ेडोऱे बरून आर ेआणण कधी एकदा शभशळगन भधल्मा आजी-आजोफाॊच्मा ळतेालय 

ऩयत  जाता  मेईर माची ती लाट ऩाशू रागरी.  





आता त्रिळारा ळाऱेत जालेवेच लाटत नव्शत.े “भाझा घवा दखुतो आशे” ककॊ ला “आज 

भाझॊ ऩोट दखुतॊम” अवे ती आईरा वाॊग ूरागरी. ती स्लत्ळीच अचधकाचधक वलचाय 

कयत  फवामची, खूऩ चचि ेकाढामची आणण ळाऱा ततरा आणखीच आलडनेाळी झारी.  

त्रिळा जेव्शा ऩाचलीत गेरी, तेव्शा ळाऱेत खूऩच गडफड शोती. ळाऱेत एक नल ेशळषक 

आर ेशोत.े त ेउॊच आणण देखणे शोत.े त्माॊचा येघाॊचा कोट आणण याखी यॊगाची ऩॎन्ट पायच 

ळोबनू ट्रदवामची. त्माॊच ेकऩड ेनेशभीच पाय छान अवामच.े  

स्टीव्श जो, एशरव भायी, डवे्शी आणण भामकेर री शी नेशभीची शळषकाॊची आलडती भरेु 

त्माॊच्माबोलती जभरी. ऩण वरुुलातीऩावनूच कुठरी भरेु गोड ट्रदवतात, ककॊ ला 
कोण  वगळमात शुळाय आशे ककॊ ला कोणारा काम चाॊगर े कयता मेत े माने  पॉकय 

गुरुजीॊना काशीच पयक ऩडत नव्शता.  







त्रिळा जेव्शा चचि ेकाढामची, तेव्शा पॉकय गुरुजी ततच्मा भागे उबे याशामच ेआणण ततरा 
शऱूच म्शणामच,े “शे पायच वुॊदय आशे… तुझ्मा शातात केलढी करा आशे, तुरा भाट्रशत तयी 
आशे का?” 

त ेअवे  म्शणारे की जी भरेु ततरा नेशभी चचडलामची ती देखीर लऱून लऱून ततची चचि े

ऩाशू रागामची. ऩण तयीशी ततने चकुीच ेउत्तय ट्रदरे की वगऱे ऩलूीवायखेच ततरा शवामच.े  

भग एक ट्रदलव, ततरा उबे याशून लाचामच ेशोते, ते तय ततरा भऱुीच आलडत नवे. 

‘ळारोट्व लेफ’ मा धड्मातीर एक ऩान ती अडखऱत लाचत शोती आणण फाकीची भरेु 

भोठ्मान ेशव ूरागल्मालय ततरा ऩानालय काशीच नीट ट्रदवेना.  

चौकटीचा कोट आणण पुरऩाखयाचा टाम रालरेरे पॉकय गुरुजी म्शणारे, “फाव झारॊ! 
थाॊफा आता! तुम्शारा वगळमाॊना काम वलथ गोष्टी उत्तभ कयता मेतात का, की  तुम्शी 
ततरा  नाल ेठेलता?” 



त्माॊनतय कोणीच ततरा शवरे नाशी आणण एकट्मा एयीक शळलाम कोणी ततची 
चषे्टाशी केरी नाशी. वॊऩणूथ दोन लऴ ेतो ततच्मा भागल्मा फाकालय फवत शोता, ऩण 

तयीशी ती त्मारा भऱुीच आलडत नव्शती. त्रिळारा त्माच ेकायण भाट्रशत नव्शत.े  

तो लगाथच्मा दायाफाशेय ततची लाट ऩाशामचा आणण ततच ेकेव 

ओढामचा.  खेऱाच्मा भदैानातशी ततची लाट ऩाशामचा  आणण ती आरी की ततरा 
‘फेडूक’ म्शणून चचडलामचा.  

कुठल्माशी कोऩऱ्माळी आरी की ततथे एयीक रऩरेरा अवेर अळी त्रिळारा 
बीती लाटामची. आणण पाय एकटे  लाटामच.े  

पक्त पॉकय गुरुजी फयोफय अवरे की ती आनॊदात  अवामची. ते ततरा 
लगाथतरा पऱा ऩवुण्माच ेकाभ द्मामच.े वलाथत चाॊगल्मा वलद्मार्थमाांनाच शा 
भान  शभऱत अवे. ततरा एखादे उत्तय फयोफय आर ेकी ते ततरा ळाफावकी 
द्मामच,े आणण जी भरेु ततरा चचडलत अवतीर, त्माॊच्माकड ेयागाने ऩाशामच.े  







ऩण पॉकय गुरुजी त्रिळाळी न्जतके चाॊगर ेलागतीर, तततकाच एयीक ततरा अचधक िाव 

द्मामचा. तो वगळमा भरुाॊना खेऱाच्मा भदैानालय, कॉ टीनभध्मे नाशीतय फाथरूभ भध्मे 

फोरालनू वाॊगामचा  की ती ट्रदवरी की एकदभ फाशेय मा आणण ततरा ‘भखूथ’, ‘कुरूऩ’, ‘लेडी’ 
म्शणून शाक भाया.  

भग त्रिळारा त ेखयेच लाटू रागर.े  

एकदा ततच्मा रषात आर े की  छोटी वटुी वरुु शोण्माआधीच ती जय ऩयलानगी घेऊन 

फाथरूभभध्मे गेरी, तय त्मा भोकळमा लेऱात ततरा न्जन्माच्मा खारी रऩता मेई आणण 

वटुी वॊऩेऩमांत फाशेय माल ेरागत नव.े न्जन्माखारच्मा अॊधायात ततरा अगदी वयुक्षषत 

लाटत अव.े   





ऩण एक ट्रदलव वटुीच्मा लेऱेत एयीक ततच्मा भागोभाग ततच्मा रऩण्माच्मा जागेत 

गेरा. “तू काम आता चचचुॊद्री झारी आशेव का?” अवे चचडलत  त्माने ततरा फाशेय ओढर े

आणण “लेडी! लेडी!’ अवे ओयडत ततच्माबोलती नाच ूरागरा.  

त्रिळान ेआऩर ेडोके शातान ेझाकून घेतर ेआणण अॊग चोरून कोऩऱ्मात जाऊन 

फवरी. अचानक ततरा कोणाची तयी चाशूर रागरी. त े पॉकय गुरुजी शोते.  

त ेएयीकरा घेऊन कामाथरमात गेरे. फाशेय आल्मालय त्माॊना त्रिळा ट्रदवरी. “आता 
तुरा त्मा भरुाची काऱजी कयामच ेकाशीच कायण नाशी.” त्माॊनी त्रिळारा वाॊचगतरे.  

“फाऱ, तो तुरा कळालरून चचडलत शोता?”  

“भरा नाशी भाट्रशत,” त्रिळा खाॊदे उडलनू म्शणारी.  



त्रिळारा लाचता मेते अवे  पॉकय गुरुजीॊना लाटत अवणाय माची त्रिळारा खािी शोती. ततच्मा 
ळजेायची भरुगी काम लाचते ते ती ऩाठ कयामरा शळकरी शोती. ककॊ ला पॉकय गुरुजीॊनी ततरा एखादे 

लाक्म लाचताना भदत केरी की ते म्शणतीर तवेच ती म्शणामची. भग त ेम्शणामच,े “छान”.  

भग एक ट्रदलव गुरुजीॊनी ततरा ळाऱा वटुल्मालय पऱे वाप कयण्मावाठी भदत कयामरा 
थाॊफामरा वाॊचगतरे. फोरता फोरता त्माॊनी गाणी रालरी आणण दोघे वॎन्डवलच खात काभ करू 

रागरे.  

अचानक त ेम्शणारे, “आऩण एक खेऱ खेऱूमा! भी एखादे अषय भोठ्माने म्शणेन, आणण ते तू 
ओल्मा पडक्मान ेपळमालय ळक्म तततक्मा रलकय शरशामच.े”  

“ए” ते म्शणारे. ततने ओल्मा पडक्मान े“ए” काढरा.  

“आठ” ते म्शणारे. त्रिळान ेओल्मा पडक्मान े८ चा आकडा शरट्रशरा.  

“१४… १३… डी ...एभ… क्म ू”  अळी  खूऩ अषये आणण आकड ेते म्शणत गेरे. भग त ेततच्माजलऱ 

गेरे आणण दोघाॊनी शभऱून पळमाकड ेऩट्रशर.े  

पळमालय नवुतेच ऩाण्माच ेडाग शोते. आकड ेआणण अषये जळी ट्रदवामरा शली शोती तळी ट्रदवत 

नव्शती शे त्रिळाच्मा रषात आरे शोते. ततने शातातरे पडके टाकून ट्रदरे आणण ऩऱून जाऊ रागरी.  







ऩण पॉकय गुरुजीॊनी ततचा शात धयरा आणण त ेततच्मावभोय खारी फवरे. “शे फघ 

फाऱ,” ते म्शणारे, “तुरा लाटतॊ की तू फदूु्द आशेव, शो ना? खयॊच आऩण एकट्माच अळा 
आशोत म्शणून तुरा बीती ऩण लाटत अवेर ना?” 

त्रिळा यडू रागरी.  

“ऩण शे फघ फाऱ, तुरा भाट्रशत नाशी. फाकीच्मा रोकाॊना आकड ेआणण अषये जळी 
ट्रदवतात तळी ती तुरा ट्रदवत नाशीत. ऩण तयीशी तू इतकी लऴ ेळाऱेत मेत आशेव 

आणण आणण बल्मा बल्मा शळषकाॊना  तू चकलरॊ देखीर आशेव.”  ते शवत म्शणारे, 

“त्मावाठी खूऩ शुळायी, चातुमथ, आणण ळौमथ वदु्धा रागतॊ. ”     

भग गुरुजी उबे याट्रशरे आणण त्माॊनी पऱा वाप केरा. “आता आऩण शे वलथ फदरनू 

टाकणाय आशोत. तुरा आता लाचता मेणाय आशे. भाझी खािी आशे.”  



आता ळाऱा वटुल्मालय योज ती पॉकय गुरुजी आणण लाचनाच्मा शळक्षषका लरेवी 
माॊच्माफयोफय थाॊफ ूरागरी. ततरा भाट्रशत देखीर नवरेल्मा अनेक गोष्टी ती त्माॊच्माफयोफय 

करू रागरी. वरुुलातीरा ततने लाऱूत गोर काढरे आणण भग ती पळमालय ओल्मा पडक्मान े

गोर काढू रागरी. दयलेऱी वरुुलात डालीकडून कयामची आणण उजलीकड ेजामच.े  

एक ट्रदलळी त्माॊनी पळमालय अषये दाखलरी आणण त्रिळाने ती अषये ओऱखून भोठमान े

वाॊचगतरी.  इतय काशी ट्रदलळी अषये अवरेरे राकडी ठोकऱे  घेऊन ती ळब्द फनलामची. खूऩ 

लेगलेगऱी अषये आणण तनयतनयाऱे ळब्द… वगऱे ती भोठ्माने लाचामची. त्माने ततरा पाय फये 

लाटामच.े  

ऩण ती जयी ळब्द लाचामरा रागरी शोती, तयी ततने अजून एकशी ऩणूथ लाक्म लाचरे 

नव्शत.े अजूनशी आऩण फदूु्द आशोत अवेच ततरा लाटत शोते.  

आणण भग एक ट्रदलव-- मा अभ्मावारा  वरुुलात करून आता तीन भट्रशने झार ेशोते की 
चाय?-- पॉकय गुरुजीॊनी ततच्मावभोय एक ऩसु्तक ठेलरे. ततने ते ऩलूी कधीच ऩाट्रशरे नव्शत.े 

भधल्माच एका ऩानालयचा एक ऩरयच्छेद त्माॊनी तनलडरा आणण त्माकड ेफोट दाखलरे.  

जणू काशी जाद ूकेल्माप्रभाणे, ककॊ ला ततच्मा भेंदतू एकदभ प्रकाळ 

ऩडल्माप्रभाणे  ऩसु्तकाच्मा ऩानालयीर ते ळब्द आणण लाक्मे ततरा वभज ूरागरी.  
अवे ऩलूी कधीच झार ेनव्शत.े “ती ...त्माॊना… घेऊन… चारत… तनघारी…”  

शऱू शऱू ततने ऩणूथ लाक्म लाचरे. भग आणखी एक… आणखी एक…   

अखेय ततचा ऩणूथ ऩरयच्छेद लाचनू झारा. आणण ततरा तो ऩणूथऩणे वभजरा शोता.  

पॉकय गुरुजी आणण शभव लरेवीच्मा डोळमाॊत अश्र ूतयऱत शोते,  
ऩण त्रिळाच ेत्माॊच्माकड ेरषच नव्शत.े  







त्मा ट्रदलळी त्रिळा धालत ऩऱत घयी आरी, दभ खामरा देखीर 

थाॊफरी नाशी. ऩामऱ्मा चढून घयाच ेदाय उघडचे टाकून ऩऱतच ती 
जेलामची खोरी ओराॊडून थेट स्लमॊऩाकघयात शळयरी. कऩाटालय चढून 

ततने  भधाची फाटरी काढरी.  

भग ट्रदलाणखान्मात जाऊन ऩसु्तकाच्मा कऩाटातून ततने एक 

ऩसु्तक काढरे- खूऩ लऴाांऩलूी ततच्मा आजोफाॊनी ततरा ट्रदरे शोते,  तेच 

ते ऩसु्तक शोते. त्माच्मालय ततने थोडावा भध टाकरा आणण त्माची 
गोडी चाखरी. ती स्लत्ळीच म्शणारी, “भध गोड आशे, तवेच सानशी 
आशे. ऩण सान शे भध फनलणाऱ्मा  भधभाळीवायखे आशे, ऩसु्तकाच्मा 
ऩानाॊतून त्मारा ळोधाले रागते!”  

भग ते ऩसु्तक आणण भधाची फाटरी ततने आऩल्मा छातीळी घट्ट 

धरून ठेलरी. ततच्मा गारालरून अश्र ूओघऱत शोते, ऩण ते द;ुखाच े

अश्र ूनव्शत,े आज ती पाय आनॊदात शोती, पाय म्शणजे पायच!  



याट्रशरेरे लऴथ मा छोट्मा भुरीवाठी एक भोठीच ळोधमािा शोती आणण तो एक थयारून 

टाकणाया अनुबलशी शोता. आता ततरा ळाऱा आलडू रागरी शोती. शे भी खािीन ेवाॊगू 

ळकते कायण ती रशान भुरगी म्शणजेच भी, ऩॎट्रिशळमा ऩोरको.  

त्मानॊतय पॉकय गुरुजी भरा जलऱ जलऱ ३० लऴाांनी एका वललाश वभायॊबात बेटरे. 

भी त्माॊच्माकड ेगेरे आणण भाझ ेनाल वाॊचगतरे. प्रथभ त्माॊना एकदभ आठलेना. भग भी 
त्माॊना वाॊचगतरे की अनेक लऴाांऩूली त्माॊनी भाझ ेआमुष्मच फदरून टाकरे शोते.  

त्माॊनी प्रेभान ेभरा जलऱ घेतर ेआणण वलचायरे की भी आता काम कयते. भी उत्तय 

ट्रदरे, “पॉकय गुरुजी, आता भी भुराॊवाठी ऩुस्तके, चचि ेअवरेरी ऩुस्तके शरट्रशते… 

आणखी काम शल!े गुरुजी, भनाऩावून धन्मलाद!”  




